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A. Strateegia elluviimise tegevused
Strateegia elluviimise tegevussuunad 2017 aastalEesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia
Projektikonkursi
Projektikonkursi
toimumise aeg (kuu
eelarve
täpsusega)
1. kohapealne kala töötlemine on kasvanud sh seni vähe väärtustaud kuid
perspektiivsete kalaliikide osas.
Tulemusnäitaja 1: peamistest kalaliikidest (ahven,lest, haug) on kohapeal
töödeldud 50%.
Tulemusnäitaja 2: Seni vähe väärtustaud, kuid perspektiivsetest
kalaliikidest (särg,koger) on kohapeal töödeldud 20%.
2. Piirkonnas on toimis tulundusühistu.
Tulemusnäitaja 1: Loodud on toimiv nn püügist müügini ühistuline ettevõte,
mis haldab transposti, toodete säilitamist, töötlemist ja müüki ning millel
on jaemüügi punktid Haapsalus ja Tallinnas.
Tulemusnäitaja 2: Vähemalt 30% Läänemaa rannakalurite poolt püütud
kalast (v.a räim) turustatakse läbi ühise ettevõtte.

Veebruar 2017
(PRIAsse esitamine
märts 2017).
Vahendite olemasolul
teine voor september
2017 (PRIAsse
esitamine
oktoober/november
2017

202 941,51

Veebruar 2017
(PRIAsse esitamine
märts 2017).
Vahendite olemasolul
teine voor september
2017 (PRIAsse
esitamine
oktoober/november
2017

182 647,36

Veebruar 2017
(PRIAsse esitamine
märts 2017).
Vahendite olemasolul
teine voor september
2017 (PRIAsse
esitamine
oktoober/november
2017

202 941,51

Koelmualade loomine või taastamine

Veebruar 2017
(PRIAsse esitamine
märts 2017).
Vahendite olemasolul
teine voor september
2017 (PRIAsse
esitamine
oktoober/november
2017

20 294,15

1. Kalanduspiirkonnas säilitatakse ja edendatakse kalandus/merendus
traditsioone.
Tulemusnäitaja: Läänemaale on rajatud ja asjakohaselt sisustatud
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- rannakalandust ja kalandust üldiselt tutvustav püsiekspositsioon.
ja merenduse kultuuripärandi edendamine,
2. Kalanduspiirkonnas tugevdatakse kalurite kogukonna identiteeti,
kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus luuakse sotsiaalse suhtluse ja enesetäiendamise võimalusi, tagatakse
ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse
kalanduse kui tegevusala populaarsus ja jätkusuutlikus.
juhtimine
Tulemusnäitaja: ellu on kutsutud vähemalt 2 kalurite ja kalandusega
seotud traditsioonilist sündmust, korraldatakse kalandusalaseid
huvihariduskoolitusi mis on suunatud eelkõige nooretele

Veebruar 2017
(PRIAsse esitamine
märts 2017).
Vahendite olemasolul
teine voor september
2017 (PRIAsse
esitamine
oktoober/november
2017

67 647,16

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või
turustamine

1. Kalanduse välised lisategevused tagavad kaluritele aastaringse
sissetuleku Tulemusnäitaja: 25 kalurile on loodud eeldused aastaringseks
toimetulekuks iseseisva ettevõtjana
Majandustegevuse mitmekesistamine

1. Piirkonnas on välja arendatud vähemalt 7 sadamat, kus pakutakse
mitmekesiseid teenuseid.
Tulemusnäitaja: Välja on arendatud vähemalt 7 sadamat, kus on olemas
kõik peamised kalasadama jaoks vajalikud teenused
Kalasadamate uuendamine

1. olulisemate vooluveekogude, mis on kudealadeks suudemd on
süvendatud. Tulemusnäitaja: Puhastataud suudmetes on siirdekaladele
tagatud vaba ligipääs kudealadele, vähemalt 1 kudeala projekt on ellu
viidud

Kokku
676 471,69
Strateegia elluviimise tegevussuunad ….. aastalEesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia
Projektikonkursi
Projektikonkursi
toimumise aeg (kuu
eelarve
täpsusega)

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või
turustamine

Majandustegevuse mitmekesistamine

Kalasadamate uuendamine

Koelmualade loomine või taastamine

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduseja merenduse kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse
juhtimine

Kokku
0,00
Strateegia elluviimise tegevussuunad …... aastalEesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia
Projektikonkursi
Projektikonkursi
toimumise aeg (kuu
eelarve
täpsusega)

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või
turustamine

Majandustegevuse mitmekesistamine

Kalasadamate uuendamine

Koelmualade loomine või taastamine

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduseja merenduse kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse
juhtimine

Kokku
0,00
Strateegia elluviimise tegevussuunad …..aastal Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia
Projektikonkursi
Projektikonkursi
toimumise aeg (kuu
eelarve
täpsusega)
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või
turustamine
Majandustegevuse mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või taastamine
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduseja merenduse kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse
juhtimine

0,00

Kokku
0,00
Projektikonkursi
Strateegia elluviimise tegevussuunad …..aastal Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia
Projektikonkursi
toimumise aeg (kuu
eelarve
täpsusega)
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või
turustamine
Majandustegevuse mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või taastamine
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduseja merenduse kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse
juhtimine

0,00

Kokku
0,00
Strateegia elluviimise tegevussuunad …..aastal Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia
Projektikonkursi
Projektikonkursi
toimumise aeg (kuu
eelarve
täpsusega)
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või
turustamine
Majandustegevuse mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või taastamine
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduseja merenduse kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse
juhtimine

0,00

0,00

Kokku
Kõik aastad kokku
Strateegia heakskiitmise otsuse alusel lubatud maksimaalne toetuse suurus projektitoetuseks käesolevas rakenduskavas toodud perioodiks3
B. Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri
Ees-ja perekonnanimi

Liige4

Asendusliige4

Kersti Palmiste
Marju Erit
Ingrit Kera
Helmuth Kaljo
Alar Schönberg
Nele Sõber
Kaido Eerik
Madis Otsa
Ants Ale
Kalev Sootalu
Arno Peksar
Kersti Täht
Tiit Randla
Deiw Rahumägi
Margus Källe
Jonne Berggren
C. Töötajate nimekiri

JAH
JAH
JAH
JAH

Ees-ja perekonnanimi
Margus Medell
Indrek Jõgisoo

Ametikoht
tegevjuht
juhatuse esimees

JAH
JAH
JAH
JAH
JAH
JAH
JAH
JAH
JAH
JAH
JAH
JAH

Millist huvirühma
esindab
sektori väline FIE
eraisik
eraisik
kalandus FIE
MTÜ
MTÜ
kalandus MTÜ
kalandus ettevõte
kalandus ettevõte
kalandus FIE
KOV
kalandus FIE
kalandus FIE
KOV
KOV
sektori väline FIE

Hindamisvaldkond

Elektronposti aadress

ettevõtlus
kersti@lak.ee
looduskaitsemarju.erit@keskkonnamet .ee
koolitus
ingrit.kera@hkhk.edu.ee
kalandus
helmuth.kaljo@politsei.ee
laevaehitus
alar@jussuecanum.ee
turism
nele@lihula.ee
kalandus
kaido@hvv.ee
kalandus
madis.otsa@gmail.com
turism/kalandus
info@tuulingu.ee
põllumajandus/kalandus kalev.sootalu@gmail.co
avalik haldus
arno.peksar@hanila.ee
kalandus
kerstitaht@gmail.com
kalandus/looduskaitse tiit.randla@gmail.com
avalik haldus
deiw.rahumagi@novav
avalik haldus
margus.kalle@lihula.ee
kalandus/külaelu
jonne53@hot.ee

0,00
#REF!
2254905,63

telefon
5105141
56496373
5218963
5172869
5227964
5142992
56986655
56622973
5048950
5024283
5054980
5048421
5050691
4724672
4724637
5236974

Tööaeg
arvestatun
a
Elektronposti aadresstelefon
1
info@lrs.ee
5286024
0,1
laanekalur@hot.ee
5149995

Märkused ja selgitused rakenduskava tegevuste ja eelarve muutmise korral

Koostööprojekti nimetus

Koostööprojekti hetkeseis

Koostööprojekti
tegevuste
alustamise aeg

Õppereis Läti vabariiki Liepaja tegevuspiirkonda

planeerimisel

kevad 2017
(indikatiivne)

10000

Gotlandi kalanduse tegevusgrupi külastus

planeerimisel

sügis 2017
(indikatiivne)

15000

messikülastsed: Düsseldorfi paadimess,
Freidrikshafeni kalandusmess, Brüsseli mess,
Southamptoni laevamess

planeerimisel

2017 (indikatiivne)

10000

Osalemine kaluritepäeval Topu sadamas

planeerimisel

2017 (indikatiivne)

5505,87

Kohaliku toidu festivali korraldamine

planeerimisel

2017

8000

Õppereis Bulgaariasse

planeerimisel

2017

10000

Õppereis Ukrainasse

planeerimisel

2017

10000

Õppereis Islandile

Planeerimisel

2017

19500

6

Taotleja või tema esindaja allkiri

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi
Taotluse allkirjastamise kuupäev (pp.kk.aaaa)6
¹

Täidetakse, kui algatusrühma taotlus on esitatud

2

Täidetakse iga strateegia rakendamise aasta kohta, kui andmeid ei ole, jäetakse täitmata

3

Kontrollnumber, andmed saadakse strateegiast rahastamiskava peatükist ning MEM strateegia heakskiitmise otsusest
4
asjakohasesse lahtrisse kirjutatakse JAH
5
Osalise tööajaga töötajaid arvestatakse töötatud aeg suhtes täistööaega
6
Täidetakse ainult paberdokumendi puhul

Koostööprojekti
eelarve

#REF!

